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QUVONCH BAGʻISHLOVCHI ERTAKLAR

(So‘z boshi)

Bolalarga atalgan koʻp asarlarni oʻqiganimda 
koʻnglim choʻkadi. Chunki ular bolalarga atalgan va 
asosiy qahramonlari bolalar boʻlgani bilan asar koʻproq 
kattalarbop boʻladi. Qahramon bolalar esa xuddi oʻt-
tiz-qirq yoshli odamlardek fikrlaydigan, sunʼiy aql 
egasidek tuyuladi. Shu asnoda Oʻzbektosh ning er-
tak-pyesalari toʻplamini qoʻlimga oldim-u, oʻzimni xud-
di qahraton qishdan birdaniga hayotbaxsh yozga oʻtib 
qolgandek his qildim. Chunki iqtidorli ijodkor ning 
ertak-pyesa lari boladek yayrab, quvnab oʻqiladi.

Oʻzbektosh “A” saroyi sirlari” nomli ertagida oʻzi 
ham xuddi bolaga aylanib qolgandek tuyuladi, bolalar 
tasavvurida harflar, raqamlar va timsollar qay koʻrin-
ishda aks etishini aniq tasvirlab berishni esa qoyil-
latib uddalaydi. “Isteʼdodning kaliti miyada ilk taas-
surotlarning shakllanishiga bogʻliq”, – deb taʼkidlay-
di, Oʻzbektosh. Bu toʻgʻri. Bolaning kim boʻlishi  uning 
yoshligidanoq qanday tarbiya olishiga bog‘liqligini biz 
yaxshi bilamiz. Bunday tarbiyani be rishda esa ertaklar-
ning oʻrni beqiyosdir.

Ertaklar bolaning tafakkurini oʻstiradi, atrof-olam-
ni idrok etishida va tushunishida koʻmaklashadi. Ham-
ma gap oʻsha ertaklarning bolaga maʼlumotlarni qanday 
koʻrinishda yetkazib berishida qolgan. Oʻzbektosh buni 
oʻziga xos usulda – bolalar uchun ertak-pye salar tarzi-
da amalga oshiradi. Bunga uning “Xaloskor oq bulutlar” 
nomli ertagini misol qilish mumkin. Pyesada oq bulutlar 
yurtimiz ob-havosi oʻzgarib ketgani, qishda ham quyosh 
charaqlab, gullar ochilishi, bahorda yoki yoz boshlani-
shiga oz qolganida qor yogʻib qolishi kabi no xush holat-
lar ekologiya buzilishi, atmosferaning iflosla nishi bilan 
bog‘liqligini bolalarga tushunarli, bolabop tilda yetkazib 
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beradi. Havo ifloslanishiga qarshi kurashuvchi, tanasidan 
kislorod chiqarib, havo tarkibidagi zararli gaz larni yoʻqo-
tuvchi daraxt – Nihola shunaqangi begʻubor, samimiyki, 
uni beixtiyor yaxshi koʻrib qolasiz.

Oʻzbektoshning “Atlasoyning sarguzashtlari” ertagi 
bolalarga kiyinish madaniyati haqida tushuncha bera-
di. Ertakni o‘qirkanman, bosh qahramon Kayvonibuvi 
“Chiroyli kiyim kiyganlar tuzalib ketishiga ishonaman. 
Bu dressoterapiya, yaʼni goʻzallik bilan davolash. Kel, 
nabiraginam, kiyib koʻr” degan payt da nabirasi Oyxon 
doʻppisini kiyib xursand boʻlganida, men ham quvonib 
ketdim. Axir mana shunaqan gi, bolajonlarga oʻzini, 
oʻzligini kashf qilishda yordamlashadigan, dunyoqa-
rashini va tafakkurini oʻstiradigan va har taraflama 
toʻlaqonli maʼlumot bera oladigan, eng muhimi, biron-
tayam “yuki yoʻq” sayoz soʻzlar, fikrlar qoʻshilmagan 
asarlar yaratilishini qancha kutgandim!

Oʻzbektoshning ertaklarida bayonbozlik, quruq tas-
virlar, balandparvozlik uchramaydi. Uning qahramon-
lari bolalar, lekin ular kattalardek emas, balki aynan 
boladek fikrlashadi. Muallif bolalarning ruhiyatini, 
ularning sarhad bilmas xayolot olamini, ularni nima-
lar qiziqtirishini yaxshi biladi. Uning eng katta yutugʻi 
ham mana shu!

Dunyo miqyosida olganimizda ham bolalar yozuv-
chilari nisbatan kamligini koʻramiz. Bolalar yozuvchisi 
boʻlish qiyin, chunki ijodkorning yuragi ham mitti bo-
laligidagidek toza, begʻuborligicha qolgan boʻlishi ke-
rak. Mana shunday fazilatli bolalar adib larining safiga 
o‘zining sof olami va munosib ijodiy yuki bilan kirib ke-
layotgan iqtidorli ijodkor Oʻzbektoshdan yangi asarlar 
kutib qolamiz.

Muhabbat Yoʻldosheva,
Oʻzbekiston Yozuvchilar uyushmasi aʼzosi
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DENGIZNING KOʻZLARI

Ertak tinglash qanday mazza-ya, ayniqsa, u sheʼriy 
yoki musiqiy boʻlsa yana ham yaxshi. Assalomu 
alaykum, deb soʻz boshlab, Sizlarni “Suv markazi”ga 
sayohatga taklif qilaman. Bu qanday joy deysizmi, vaqti 
kelib bilib olasiz. Bu yerda shiftda moviy tomchilar 
osilgan, oʻrtada yer surati va judayam katta koʻz 
kabi dengiz, bir chetda roʻmol va qiyiqlar bogʻlangan 
qurigan daraxt. Atrofda bir talay turli hayvonlar 
tulumlari. Ogʻzi pastga qaratilgan billur idish biqinida 
bir kun, ikki, oʻn kun, oʻttiz kungacha yetadigan belgi, 
oʻlchamlari bor. Idish biqiniga “Aqua”, “Water”, “Suv” 
deb yozilgan. Ortda baland shishali binolar koʻrinadi. 
Moʻylovli ikki sichqon joʻmrakni ochib-yopib turadi. 
Tepadagi supada Toshbaqa qornini silab, labida 
choʻpni tishlagancha yotadi. Ohu, baliq va kabutarlar 
hujjat koʻrsatib oʻzlarining turli shakldagi koʻzachalari, 
shisha va yelim idishlarini bir xil ritmik raqsga tushib 
suvga toʻldirishadi. Ular joʻrlikda qoʻshiq kuylashadi.

− Bir bor-u bir yoʻq ekan, 
Kimlar och, kim toʻq ekan. 
Yaqin-yaqin zamonda, 
Mirzachoʻl degan tomonda, 
Daryo, quduq quribdi,
Qurgʻoqchilik kelibdi,
Tashnalik yomon juda,
Suv taqchil ekan yurtda,
Har kim kosasiga mos,
Suv olar ekan xolos.
Oshib olis togʻ-dovon,
Kelibdi ajib mehmon.

Bir sichqon burgutning tulumini keltiradi. 
Toshbaqa uni boʻsh joyga qoʻyadi. Qunduz kirib kelib 
ularni kuzatadi. 
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− Yerdagi oxirgi burgut nusxasi, − namoyishkoro-

na soʻz qotadi Toshbaqa. − Suv topolmaganidan quyon 
ham yerini topshirib ketgani yaxshi boʻldi-ya? Ha-ha-
ha-ha... Tez kunda quyonning tulumi ham bu yerni be-
zaydi. Hali bu zaminning hammasi bizniki boʻladi.

Yurakcha shaklidagi shlyapa kiyib olgan Baliq 
birinchi idishini toʻldirib, ikkinchi idishini joʻmrak 
ostiga qoʻysa, suv oʻchiriladi.

− Boshqa suv berilmaydi.
− Menga koʻproq suv kerak. Axir, mening oila 

aʼzolarim beshta, − deydi Baliq.
− Bizga yuqoridan shunday buyruq berilgan. Suv 

barchaga bir xil – teng taqsimlansin.
Baliq yelkasidagi bir gala baklashkani yerga qoʻyadi.
− Sen Toshbaqa, nohaqlik qilyapsan. Bu yer “Suv 

banki” boʻlganidan keyin suv saqlanadi-ku!? Suv ber... 
Biz shartnoma tuzgandik-ku. Mening otamdan qolgan 
meros yerlarim qurib boryapti. Shoʻrlab ketyapti. Men-
ga kelishilgan suvni yetkazib ber.

− Zamon oʻzgardi, – Toshbaqa kuladi. − Otang 
tirikligida aytgan boʻlsam, aytgandirman. Hamma meni 
Toshbaqajon aka, deb murojaat qiladi. Sen esa xuddi 
men qarzdorday qovogʻingni uyub gaplashasan.

− Men oldindan toʻlov qilib qoʻyganman. Boʻyning-
dagi majburiyatni bajar.

− Suvning kamayib ketganligini koʻryapsan-ku!? 
Suvsizlik choʻl qonunlarini ham oʻzgartirib yuboryapti.

− Mening yerlarim qurib qolmasligi uchun suv kerak.
− Bajarmasam, senga suv bermasam, nima qilasan? 

Suv yoʻqligidan seni himoya qiladigan hech qaysi tash-
kilot ishlamayapti. Bankdagi hisoblaring suv uchun yo-
pilgan.

− Kimdir suvni sahroga oqizyapti. Suv uvol boʻlyapti.
− Pufu... Bu sening tushingda koʻrganingmi? 

Koʻryapsan, hamma yerlarini sotib ketyapti.
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− Men nima qilay? Axir otamdan qolgan dalalarni 

sotolmayman-ku? Menga achinmasang ham Ona yerga 
achingin. Bir paytlari gullagan yerimizda faqat tikan, 
shoʻra, yantoqlar oʻsyapti.

− Men senga oʻzim foydali bitim taklif etaman. Bu-
gungi suv inqirozidan chiqib ketasan. Boʻlmasa, yering-
ga qoʻshilib oʻzing ham quriysan. Biz oilaviy yerlaring-
ni gullatib, yashnatamiz.

− Yoʻq.
− Boʻlmasa, baliqli tulum qilib koʻrgazmaga qoʻya-

miz. Ha-ha-ha...
Ikki sichqon oʻzlarining qorni semiz idishlariga suv 

toʻldirib, joʻmrakni qulflaydi.
− Menga bir piyola suv beringlar, – dadil soʻz tashlay-

di Qunduz. − Chaqnab ketdim, yoʻgʻe, chanqab ketdim.
− Ha-ha-ha... Orzu qilibdi.
− Va-ha-ha... tuya sahroning oʻrtasida hammomni 

orzu qilganday...
− Roʻyxatda yoʻqlarga suv ham yoʻq.
Hamma hayvonlar uning ustidan kuladi. Hammasi 

kulib-kulib tarqaladi. Baliq qoladi. Qunduz suv idish 
tomon yuradi. Baliq Qunduzning yoʻlini toʻsib xanjarini 
oʻqtaladi.

− Sen qayerdan kelding?
− Uzooooq janubdan. Keng vodiylardan.
− Kimsan? − yana soʻraydi Baliq.
− Men kimman? − Qunduz oʻylanadi. − Kimman 

oʻzi? Tugʻilganimdan beri shu savolga javob qidiraman: 
kimman?

Baliqning jahli chiqadi:
− Bu yerda men savol beraman. Kimdir suvni sahro-

ga oqizmoqda. Shuni bilmoqchiman.
− Suvga aloqam yoʻq. Bu nima? − Qunduz qurigan 

daraxtdagi latta-puttalarga qaraydi.
− Bular suvni chaqirish uchun... suvni sogʻinib yoʻli-

ga rangli bogʻlamlar boylangan.



8

FAN
− Ha-a!
− Bu yerda nimalar qilib yuribsan? – bu gal Baliqning 

ovozi balandroq eshitiladi.
Qunduz javob qidirib atrofga alanglaydi. Keyin tilga 

kiradi:
− Men masxarabozman. Havaskor aktyor. Yaʼni 

diplomsiz artist. Kasbim odamlarni kuldirish. Oʻzim 
mana bunday raqsga tushib, oʻzim shunga mos qoʻshiq 
aytaman. Tanananaynay... − Qunduz dumlarini silkitib 
milliy raqs ijro etadi. − Mening ismim masxara, Ey, 
goʻzal menga qara.

Baliq ketadi. Qunduz xushtak chaladi.
− Qoʻshigʻim yoqmadimi? Ketyapsan. Baliq erinib 

qoʻl silkiydi.
− Sen bu yerlik emassan. Dardimni tushunmaysan. 

Sen bilan valaqlashib oʻtirishga vaqtim yoʻq. Otamdan 
qolgan dalalarni suv bilan taʼminlashim kerak. Suv 
manbayimizni kimdir muzlatib qoʻyibdi. Bugun juma 
kuni, buni aniqlashim kerak.

− Men yolgʻizman. Ajdodlarimdan bu yerda faqat 
men qolganman. Qarindosh boʻlaylik.

Baliq uzoqlashadi.
− Har doim shunaqa. Kim bilan doʻstlashmoqchi boʻl-

sam, u mening koʻnglimni bilmay, mendan yuz oʻgiradi.
Qunduz daraxtni tepadi. Daraxt aylanib, undagi 

yogʻoch koʻrsatkichda “Xush kelibsiz, Mirzachoʻl suvsiz 
sahroga” deb yozilgani koʻrinadi. Qunduz bir chetda 
turadi. Baliq ketadi. Qurigan daraxt shoxida ikki 
kabutar paydo boʻladi. Qunduz yashirinadi.

− Bizni endi kim qutqaradi?
− Bizga faqat Super qahramon yordam beradi. Man-

gubotir kelishi kerak. U bizga suv manbayini topib beradi.
− Kim oʻzi u Mangubotir? − Qunduz pichirlaydi.
− U afsonaviy pahlavon. Belida bobosi Alpbotirning 

belbogʻi...
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− Qoʻlida sehrli quroli boʻlgan katta tosh.
Qunduz qushlarning gapiga qarab daraxtdan beliga 

ayollarning belbogʻini bogʻlab oladi.
− Erkaklar ayollar roʻmolini beliga bogʻlash uyat-ku! 

Qiyiqcha bogʻlash kerak.
Qunduz roʻmolni yechib, qiyiqchani beliga 

bogʻlaydida, ushlagichli qora toshni koʻtarib oladi.
− Men Mangubotirman.
Kabutarlar uchib ketadi. Chiroq xiralashadi. 

Qunduz girya bilan noʻnoqlarcha mashqlar bajaradi. 
Tun botadi. Hammayoqni vahimali zulmat qoplaydi. 
Hayvonlar shovqini eshitiladi. Qunduz sergaklanadi. 
Ohu, Kabutarlar, Baliq kirib kelishadi. Birinchi boʻlib 
Ohu soʻzlaydi.

− Tun yarmida suvni oʻgʻirlagani kelishadi, 
deyishgandi. Mana, rost ekan. − Billur idishdagi suv 
kamayib qolganini koʻradi. − Suvni oʻgʻirlashibdi!

− Kim oʻgʻirlagan?
− Sen oʻgʻirlagansan. − Yigʻlab yuborguday boʻladi Ohu.
− Yoʻq, sen oʻzing oʻgʻirlagansan. Suv kamayib qolib-

di. Axir, bir oyga yetadigan suv boʻlishi kerak edi-ku!? 
– Barmogʻi bilan sanaydi. − Bor-yoʻgʻi olti kunga yeta-
digan suv qolibdi.

Ular toʻpolon koʻtarishadi.
− Jimlik saqlansin, − Qunduz baqiradi. Oʻrtaga 

sukunat tushadi.
− Kim bu oʻzi?
− Kimsan? − birin-ketin savol beradi Ohu va Baliq.
− Men kim edim? Kim boʻlmoqchiman? – bir zumga 

soʻzini yoʻqotib qoʻyadi Qunduz. − Men Mangubotirman.
− Nahotki? Oʻsha dushmanning ming lashkariga bir 

oʻzi bas kelgan Mangubotirmisan?
− A? − Qunduz hayron qoladi.
− Koʻrinishidan oʻxshaydi. Lekin qanday qilib bir 

urishda oʻn dushmanni yiqitgansan?
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− Birinchisining boshiga mana shu sehrli toshim 

bilan urganimda u ortidagi yettita ahmoqboshni yiqit-
gan. Yana bittasi ularning tagida qolgan... Shu...

− Axir bitta kam oʻnta boʻldi-ku? Oʻninchisini qan-
day yiqitgansan?

− Oʻninchisimi? A... haligi... umi... u qoʻrqqanidan 
yiqilgan.

− Haaaa. Ishondik... U biz kutgan Mangubotir.
− Birinchidan, kimlardir olislarda bizga keladigan 

suvlar yoʻlini toʻsgan. Ikkinchidan, bizda suv tugayapti, – 
Baliq norozi boʻladi. − Kimdir bunga chora koʻryaptimi?

− Senga maʼlumotnoma beramiz, deyishdi-ku?  
− Ohu uni tinchlantirishga urinadi.

− Maʼlumotnomani nima qilaman? Menga suv  
be    ri sh     sin.

− Ana, Mangubotirdan soʻra.
− Avvalo, suvning tugashiga hammamiz oʻzimiz 

aybdormiz. Biz suvni qanday ichamiz? − Qunduz 
joʻmrakni buraydi. U kaftiga suv olib ichadi. − Mana, 
suvning uchdan bir qismi toʻkilib ketdi. Suvni unday 
ichmanglar. – Yana suv ichgisi kelgan Qunduz yana 
suvni toʻkib-sochib ichadi. Shu yoʻl bilan chanqogʻini 
bosadi. − Sen... Sen ham xuddi shunday ikki marta 
ichsang, suvning “s” harfi qolmaydi-ku?!

Qunduz shuncha suv ichgani yetmaganday yuziga 
suv uradi. Billur idishdagi suv bir qalqiydi va “4 kun” 
oʻlchamigacha kamayadi. Barcha hayvonlar nafasini 
ichiga yutishadi, chuqur xoʻrsinadi. Qunduz gap 
sotishda davom etadi:

− Toʻgʻri, suvsizlik qiyin. Hozir qiyin vaqtlar. Ammo 
hammamiz chidashimiz kerak. Nimagadir ishonib ya-
shash kerak.

− Ha. Toʻgʻri...
− Mana, 5 kunlik suv zaxiramiz bor.
− Endi toʻrt kunga yetadigan suvimiz qoldi. 
Baliq yigʻlaguday boʻladi.
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